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  רשות שדות התעופה

  גוריון- בנמל התעופה בן  F-44במבנה  – מתחםשימוש בל הרשאה חוזה

  אשר נערך ונחתם ב__________, ביום ______ לחודש______, שנת _________

  רשות שדות התעופה בישראל    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על    
  70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     

  ")הרשות"(להלן: 

  _______________  ל ב י ן:
    _______________  
    _______________  

  ")המשתמש(להלן: "

מכוח סמכויות שהוקנו לה את שדות ונמלי התעופה בישראל והרשות מחזיקה, מפעילה ומנהלת,   להואי
   ;")הנמל(להלן: " גוריון-נמל התעופה בןלרבות , 1977-בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז

(להלן:  F-44במבנה  מתחםשימוש במתן הרשאה לל מכרז פומבי מכרז הרשותוביום, פרסמה   לוהואי
הוכרזה כהצעה  המשתמשוהצעתו של  ") המכרז(להלן: " "גוריון-בנמל התעופה בןש")  מתחם"ה

   ;במכרז        למתחם ב הגבוהה 

 ובכלל זאת: מכרזהסמכי במ ותהכלולוהתחייבויותיו הצהרותיו  במכרז המשתמשובכפוף להצעת   לוהואי
, מתחםלשימוש ב הרשאה  למשתמשהמפורטות בחוזה, מעניקה הרשות וההתחייבויות ההצהרות 

  ל בכפוף לשאר ההוראות, המגבלות והתנאים המפורטים בחוזה;והכ

  כדלהלן: ,לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים

  מבוא ונספחים .1

 .ותנאי מתנאיוהמבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו,  .1.1

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את נספחי החוזה:  .1.2

  תשריט התמצאות    -  נספח א'

  ותשריטו מתחםמפרט ה    '1נספח א

  נספח עבודות ההתאמה  -  נספח ב'

  נוסח ערבות בנקאית   -  נספח ג'

  בנזיקיןנספח אחריות   -  'דנספח 

  נספח ביטוח ואישורי ביטוח   -  'הנספח 

  ספח תקשורת נ  -  'ונספח 

  נספח בטיחות וגהות   -  'זנספח 

   בטיחות באש נספח   -  'חנספח 

  נספח אחזקה  -  'טנספח 

  נספח הוראות הביטחון  -  נספח י'

  נוסח הוראה לחיוב חשבון.    'אנספח י

   . מכרזבהמשתמש הצעת   -  'בינספח 
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  פרוטוקול מסירת הנכס  לידי המשתמש    'גנספח י

  פרשנות .2

 םהכותרות בחוזה נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהתוכן העניינים ו .2.1
הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה הפנייה  .אחרת מטרהשימוש לצורכי פרשנות החוזה או לכל 

  לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. 

את החוזה, תהא אותה  רכיביםבאחד המסמכים המבחוזה לרבות שהוגדר ו/או מונח ביטוי לכל  .2.2
 .אחרת יםמחייבוהדבקם הדברים  שרהקצוין במפורש אחרת או אם משמעות, זולת אם ה

בין נספחי  ו/אוהתאמה ו/או דו משמעות בין החוזה לבין נספחיו -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .2.3
(להלן,  ו/או נספחיו דין (הניתנות להתנאה) לבין החוזהכל ו/או בין הוראות  החוזה, לבין עצמם

מביניהן, אלא אם  המשתמשמחויב להוראה המחמירה על  המשתמשיהיה , ")אי התאמהיחדיו: "
 רשות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב.תקבע ה

ספק בפירושם  למשתמשאו שהיה אי התאמה  המשתמשגילה מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו 
לנציג הרשות בכתב באחריות לפנות  המשתמששא י, הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם

עד לקבלת הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. מייד עם גילויה, על מנת לקבל הוראות 
אלא אם קיבל  על פי החוזה יום של איזה מהתחייבויותאת ביצוע המשתמשיעכב לא כאמור, 

  מנציג הרשות הוראה אחרת בכתב. 

נוסח ה יהיהמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל מובהר בזאת, כי נוסח ההסכם בעברית 
ויחולו לכל דבר ועניין והוא יגבר על כל תרגום לאנגלית של ההסכם,  המשתמשיחידי המחייב את ה

 זה לעיל.  2.3 בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

 או הדבקםלמונחים המפורטים להלן הפירושים שבצידם, אלא אם הקשר הדברים בחוזה יהיו  .2.4
 אחרת:  יםמחייב

"בעל אמצעי 
 שליטה משמעותי"

מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהערך הנקוב המי שהנו  -
 במפעילו/או מכוח ההצבעה  המשתמששל הון המניות המונפק של 

ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר 
  במפעיל. מהדירקטורים 

שימוש דמי "
  "   מתחםב

 ,מתחם) שימוש בשטח הiעבור ( מתחםעבור השימוש בשנתי תשלום   
למ"ר בשנה שהציע  מתחםבהתאם לסכום תעריף דמי השימוש ב

 )ii( ומכפלת גודל השטח הבנוי במתחם המשתמש בהצעתו במכרז
והכול בתוספת מע"מ  מתחם) השירותים בiiiשימוש בשטח התפעולי (

  כדין.  

   לחוזה.   9.1.1-9.1.3ם המפורטים בסעיפים שירותיהתשלום עבור     "דמי שירותים"
  

דמי שירותים 
  נוספים" 

  לחוזה.   9.1.4-9.1.8ם המפורטים בסעיפים שירותיהתשלום עבור   
  

 "דמי שימוש
  שטח סלול"ב

דמי שימוש בקרקע סלולה לצרכי חנייה ושימוש ברמפות העמסה   
  כהגדרתם לעיל.  מתחםשימוש בבמסגרת תשלום דמי  יכללואשר 

  .   מכרזה במכרזהתקבלה המציע אשר הצעתו  -  "המשתמש"

  , כמפורט במפרט. F - 44כל אחד מהמתחמים הממוקמים במבנה  -  "המתחמים"

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של  -  "בעל עניין"
המשתמש או מזכויות ההצבעה במפעיל, מי שיש לו הסמכות למנות 

מי של המשתמש או דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי 
, (כהגדרת מונח זה בחוק החברותבמפעיל שמכהן כנושא משרה 

  . )1999-תשנ"ט
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וכן כל דין אחר המחייב את מי או חוק עזר תקנות ו/הוראות חוק ו/- " הוראות כל דין"
כפי שאלה יעודכנו מהצדדים והוצא כדין על ידי הרשות המוסמכת 

 .במפורש בחוזה ובנספחיו ובין אם לאו ובין שאוזכר ל, והכומעת לעת

 חוזה זה וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.- "החוזה"

כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות חוק רשות שדות - "הכללים"
 .1977- התעופה, התשל"ז

                                                           . פרסום המכרז יוםהמדד הידוע ב- "המדד הבסיסי"

  "המדד"

 

וירקות), כפי שמפרסמת הלשכה מדד המחירים לצרכן (כולל פירות -
 המרכזית לסטטיסטיקה מזמן לזמן.

  מנהל נמל התעופה בן גוריון     "המנהל" 

הפעילות "
  "המותרת

 במתחמים לצורך פעילות אדמיניסטרטיבית ו/או לוגיסטיתשימוש  -
   בלבד.

 - השירותים "דמי " 
 וכן), להלן כהגדרתן( מתחםה תשתיות אחזקת שירותי עבור תשלום 

בשטחים ציבוריים ומשותפים,  ניקיון שירותי אוויר מיזוג בגין
   ;במבנה

השירותים דמי " 
  הנוספים"

- 
שירותים שהינם בגין צריכת בגין אותם ישלם המשתמש ם מיתשלו

  מתחםחשמל, צריכת מים שירותי פינוי אשפה ושירותי תקשורת . 

"מועד חתימת 
  החוזה"

  מועד חתימת החוזה על ידי הרשות.  -

 מתחםמבנה באזור התמך המערבי של נתב"ג, שחלק ממנו מהווה ה -  "F-44מבנה "
וחלק אחר מאויש על ידי מנהלת ההגירה של משרד כהגדרתו לעיל 

הפנים והכולל שטחי  שימוש משותפים לשני החלקים כגון  מעליות, 
   .מתחםמפרט ה 1שירותים, מטבחון ועוד והכול כמפורט בנספח א'

    "A"מתחם 
המחולק לשתי קומות מ"ר בנוי ,  707 - מתוכו כמ"ר   971שטח של    

מ"ר המיועדים למחסן ואיזור פריקה  או  839כאשר בקומת הקרקע 
מ"ר המיועדים לאולם אחסון ומשרדים  132טעינה ובקומה ראשונה  

   . 44Fמנויים לעובדים לחניון  3-חניות שמורות לאורחים ו 3וכן 

  "B"מתחם 

  

  

  

  
המחולק לשתי קומות שטח בנוי,  מ"ר  930 -מתוכו כ  1,343שטח של  

מ"ר המיועדים למחסן ואיזור פריקה   1,183כאשר בקומת הקרקע 
מ"ר המיועדים לאולם אחסון  155או טעינה ובקומה ראשונה 

מנויים לעובדים לחניון  3-חניות שמורות לאורחים ו 3ומשרדים וכן 
44F.   

  "C"מתחם 

  

  
המחולק לשתי מ"ר שטח בנוי ,  1,055–מתוכו כ  1,628שטח של  

מ"ר המיועדים למחסן ואיזור  1,349קומות כאשר בקומת הקרקע 
מ"ר המיועדים  279פריקה או טעינה וכוללים רמפה ובקומה ראשונה 

מנויים  4-חניות שמורות לאורחים ו 4לאולם אחסון ומשרדים וכן 
  .לעובדים לחניון 

באזור התמך  F-44מ"ר במבנה הידוע כמבנה  2800 -כשטח של    "  הנכס"
המערבי בנתב"ג, המסומן בתשריט ההתמצאות הכללי, המצ"ב 

, והמחולק לשלושה מתחמים כמפורט  במפרט 1נספח א'לחוזה כ
', לרבות שטח תפעולי סלול ברוחב נספח אהמצ"ב להסכם זה כנכס ה
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  ומחסן;מ' בחזית הרמפות הדרומיות של המבנה והכולל משרד  5

"נתב"ג" או 
  "הנמל"

  נמל התעופה בן גוריון.  -

  

"עבודות 
 ההתאמה"

 להלן.  7.1 כהגדרתן בסעיף -

המתחילה בכל אחד  , בכל שנת חוזה,תקופה בת שלושה חודשים- "רבעון"
 באוקטובר. 1 - ביולי ו  1באפריל,  1בינואר,  1מאלה: 

 בהוראהריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה - "ריבית בסיסית"
ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי - להוראות תכ"ם 3.3, סעיף 3.1.1

 החשב הכללי במשרד האוצר.

 ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש.- "ריבית פיגורים"

 ריבית בסיסית בשיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה.- "ריבית פריסה"

  . .  F-44שטח תפעולי סלול בחזית מבנה     "תפעולי "שטח 

(כהגדרתה להלן),  מתחםהשימוש במשנות תקופת קלנדארית כל שנה - "שנת חוזה"
בדצמבר שלאחריו,  31יום בינואר ומסתיימת ב 1יום המתחילה ב

,  מתחםהשימוש בהראשונה של תקופת הקלנדארית למעט השנה 
(כהגדרתה להלן)  ההתקשרות המתחילה במועד תחילת תקופת 

הקלנדארית בדצמבר של אותה שנה, והשנה  31ומסתיימת ביום 
(או שנת ההארכה האחרונה,   מתחםשימוש בהאחרונה של תקופת ה

בינואר של אותה שנה ומסתיימת  1ביום לפי העניין), המתחילה 
או תקופות ההארכה, ככל במועד סיום תקופת ההתקשרות 

 . שתחולנה, מכל סיבה שהיא

תשתיות "
  " מתחםה

לרבות: חשמל, גילוי וכיבוי אש,  מים, ביוב,  מיזוג התשתיות השונות  -
  אויר ותקשורת.

  ייצוג  .3

 נציג הרשות .3.1

   ").נציג הרשות(להלן: " ברשותנתב"ג מנהל  נוהרשות לצרכי החוזה ה נציג .3.1.1

הרשות  לשם כך. ומונו מטעמירשאי לפעול באמצעות גורמים נוספים אשר  נציג הרשות .3.1.2
. הודעה כאמור אחרים והאמור או להוסיף עלי נציגהרשאית להחליף, מפעם לפעם, את 

 .למשתמשעל החלפה או הוספה כאמור תישלח בכתב 

נציג מתחייב לשתף פעולה עם (כהגדרתם להלן),  המשתמש, באמצעות נציגי המשתמש .3.1.3
את כל המידע, הנתונים  ו, בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד לרשותהרשות וכל מי מטעמו

בהתאם מובהר, . במועד אשר נדרש לשם כך והמסמכים על פי דרישותיהם והנחיותיהם
כי לא יהיה כל תוקף לפנייה לגורם כלשהו ברשות, שאינו נציג הרשות בעניין הרלוונטי 

  שלשמו הוסמך, ובכלל האמור: לאישוריו ולהנחיותיו של גורם כאמור. 

 המשתמש ינציג .3.2

 "):המשתמשנציגי (להלן, יחדיו: " לצרכי החוזה הם כדלקמן תמשהמש נציגי

, הוא בכל הקשור לחוזה המשתמשאשר יהווה סמכות עליונה מטעם , המשתמשבא כוח  .3.2.1
(להלן:  , מזמן לזמן, את התפקיד של המנהל הכלליהמשתמשאצל אותו אדם שימלא 

עבור הרשות בימי ושעות העבודה טלפונית ובמייל הנציג יהיה זמין . ")הראשינציג ה"
בכל הקשור  המשתמשיהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של והמקובלים 

 (בין היתר, באמצעות הנציג התפעולי כהגדרתו להלן).  לחוזה
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 רשות, מראש ובכתב.את הכך שיידע בובלבד  ונציגרשאי להחליף, מפעם לפעם, את  המשתמש .3.3

 ויימסרוהפלאפון וכתובת המייל, הטלפון  פרמס, לרבות המשתמש יפרטי ההתקשרות עם נציג .3.4
 ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציגי הרשות.  לרשות במועד החתימה על החוזה

  מתחםלשימוש ב ההרשאה .4

לא בלעדית, לא מקבל בזאת מהרשות, הרשאה  המשתמשו משתמש הרשות מעניקה בזאת ל .4.1
תתבטל מעיקרה עם ביטול אשר ( פי הוראות החוזה עלוהניתנת לביטול  מוגבלת בזמן, ייחודית

במהלך במתחם שימוש )  i( :")ההרשאה: ", יחדיו(בחוזה כל אלהל ,החוזה מכל סיבה שהיא)
 המשתמשורה להרשאה, ישלם בתמ(או תקופות ההארכה, ככל שתחולנה); התקשרות תקופת ה

להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל תשלום אותו מחויב  10-16כמפורט בסעיפים  תשלומיםלרשות 
 .לשלם לכל צד שלישי על פי החוזה המשתמש

 מטרת ההרשאה .4.2

 מתחםשימוש ב(בלבד), לצורך  שתמשלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההרשאה ניתנת בזאת למ
שא באחריות לכך יי המשתמש כהגדרתו בחוזה וכפי שאושר למשתמש במסגרת הצעתו למכרז.

רשאי  השימוש אחרים, מכל מין וסוג, ובכלל האמור לא יהי ילות ו/או כל פע מתחםבשלא יבוצעו 
  . השימושים שהוגדרו בחוזה קיים כל פעילות אחרת או נוספת שאינם כלולים ל

פעילות ב התומכיםשימושים  מתחםיהיה רשאי לבצע ב המשתמשלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
, מתחםלא יקיים באמצעות ה –למען הסר כל ספק  –ובכלל האמור , . אותה הוא מקייםמסחרית 

בינו ו/או בין מי מטעמו לבין לקוחותיו,  , עקיף או ישיר,כל פעילות במסגרתה קיים ממשק מסחרי
 איזה הפרת .  . טוביןשירותי מכירת  בין היתר, מוענקים/נמכרים ללקוחות האמורים  ו במסגרת

   .החוזה של יסודית הפרה תהווה, המשתמשידי  על, לעילזה  4.2  סעיףמהוראות 

  כללי – המשתמשהצהרות והתחייבויות  .5

 מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:  המשתמש

כל את וכבעל מקצוע לבדוק באופן עצמאי מוטלת האחריות המלאה והבלעדית  המשתמשעל כי  .5.1
 על המשתמשלהלן ומאחריותו של  5.2  היבטי ההתקשרות בחוזה; כי מבלי לגרוע מהוראות סעיף

(לרבות במסגרת לבדוק האפשרות  ול נהניתפיו, עובר להגשת הצעתו במכרז ולחתימת החוזה, 
, כבעל מקצוע, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע בדק בפועלוכי מפגש וסיור המשתתפים במכרז) 

פיסי, משפטי,  מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, בדיקה מלאה ויסודית, של כל מידע ו/או נתון
התקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו להרשאה, י, תפעולי או עסקי בכל הקשור לתכנוני, ביצוע

  על פיו, לרבות בהתייחס לכל אלה:

התנאים ו האפשרויות, הסיכונים ם;יישומיה השוניהיקפה ומגבלותיה; ההרשאה,  .5.1.1
 ; המשתמשלמימושה ולניצולה וכן כדאיותה וערכה הכלכלית, העסקית והמסחרית עבור 

תכניהם, משמעותם והשלכותיהם של הוראות  על פי החוזה; המשתמשמלוא התחייבויות  .5.1.2
(לרבות סעיפי התמורה וכדאיות הצעתו הכספית במכרז) הוראות החוזה ושל יתר כל דין 

 והאפשרות ליישומן;

לעמוד  המשתמשהאישורים והתקנים בהן יידרש , של כל הרישיונות, ההיתריםמהותם  .5.1.3
 ; על פי החוזה המשתמשביצוע התחייבות צורך לקבל, ל המשתמשו/או שאותם יידרש 

קיומם ו/או העדרם של  ;והפיזי , המשפטיהתכנוני ומצב ; ומיקומ, וסביבת,  מתחםה  .5.1.4
הניצול ו/או מגבלות , אפשרויות וובסביבת מתחםבציוד, מתקנים, תשתיות ומערכות 

לצרכיו  והתאמת לצורך מתחםהפעולות וההשקעות אותן יש לבצע ב; והשימוש בו
השקעה בציוד קבוע של עבודות ההתאמה והיקף  ןביצועבמסגרת ולמטרותיו (לרבות 

 ; )ונייד

נשוא החוזה וכן קיומם של נסיבות והיבטים שונים  לביצוע ההתקשרותקיומן של מגבלות  .5.1.5
 3 ףכמפורט בסעישהנן בעלי השלכות על אופן ביצוע ההתקשרות ותוצאותיה, בין היתר 

וכן כל חומר, נתון ומידע נוסף אותו פרסמה הרשות במסגרת לטופס הזמנת ההצעות; 
טופס בזה, לרבות המידע הכללי הנקוב  5.1 המכרז ו/או בקשר עם האמור בסעיף 

לנכון לבדוק, על פי שיקול  המשתמשמנה וכן כל חומר, נתון ומידע אחר אשר מצא ההז
  הבלעדי.  דעתו
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להתקשר בהסכם זה ולמלא אחר כל הצהרותיו והתחייבויותיו  המשתמשכי החלטתו של  .5.2
את כל  ךלאחר שערכי ולבדן  המפורטות במסגרתו, התקבלה והתבססה על בדיקותיו והערכותיו

כי התקשרותו לנכון לערוך, מצא  הוכל בדיקה אחרת שראלעיל,   5.1בסעיף הבדיקות הנזכרות 
) As-Is( ואכפי שה וובמצב ובמיקומ ,מתחםהעל פיו, לרבות קבלת בחוזה ומילוי כל התחייבויותיו 

 7  בכפוף לשינויים ולהתאמות שיבוצעו בהם כמפורט בסעיף( במועד תחילת תקופת ההתקשרות
מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן  המשתמשו וולמטרותי ולצרכי מותמתאי ,)להלן

מכל מין וסוג, לרבות אי התאמה אי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה בדבר פגם, חסר ו/או 
 . מתחםהשל כאמור התאמה 

כי במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), ישא באחריות המלאה  .5.3
הוראת כל דין את על חשבונו, , (לרבות עובדיו, ספקיו ומבקריו) שהוא וכל מי מטעמווהבלעדית 

בהקשרים הרלוונטיים לאיכות דין ההוראות למלא אחר  - האמורובכלל  בקשר עם ההרשאה
זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי  יבנושא ובכללם:הסביבה, 

כל הכללים וההוראות וכן בנוסף, למלא אחר מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים 
ומתן על ידי הרשות, או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לגבי סדרי הנמל  עת לעתשיתפרסמו מ

 .השירותים במסגרתו

יידע את הרשות באופן במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה),  כי .5.4
וכל מי מטעמו  המשתמשמיידי, בדבר קיומה או היתכנותה של הפרת הוראות כל דין על ידי 

, עבודות ההתאמה, ושאר הוראות מתחםה(לרבות עובדיו, ספקיו ומבקריו), וכל זאת בקשר עם 
יידע את הרשות באופן מיידי, בדבר כל פנייה (בכתב או בעל פה), החלטה, התראה החוזה וכן 

 . הפרה כאמור בקשר עם המשתמשודרישה שיתקבלו אצל 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, כמו כן, לעיל,  5.3 כי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .5.5
הבלעדית לכך שבכל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל המלאה וישא באחריות 

(לרבות  והתעודות על חשבונו, בכל האישורים, ההיתרים, הרישיונותבתוקף שתחולנה), יחזיק 
, הוראות הוראות כל דיןעל פי  יותיוביצוע התחייבו, מכל מין וסוג, הדרושים לצורך הרישיון)

בין היתר, לשם ביצוע עבודות ההתאמה ו/או לשם ושאר הוראות החוזה,  רשויות מוסמכות)
 . מתחםההשימוש 

, יבצע את עבודות ההתאמה בצורה זהירה, באופן המשתלב עם ההתקשרותכי במהלך כל תקופת  .5.6
ם השירותים המוענקים בנמל, על ידי הרשות ו/או על הפעילות אותה מקיימת הרשות בנמל ו/או ע

ידי מי מטעמה ולרבות על ידי בעלי הרשאה אחרים ו/או נוספים מטעם הרשות, וכי בכל מקרה לא 
, מפגע ,הגבלה, יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, כל פעולה שהיא, העלולה להוות הפרעה

או אי נוחות, וזאת הן לרשות ו/או לכל מי  ו/או שיש בה על מנת לגרום נזק , רעשמטרדריח, 
מטעמה ו/או לציבור המשתמשים בנמל התעופה ו/או לכל צד שלישי שהוא, לרבות מקבלי הרשאה 

 נוספים מטעם הרשות ו/או לתפעולו ו/או לפעילותו הסדירה של הנמל. 

תקופת במהלך כל כל דין, הוראות הוראות חוזה זה והאמור על פי שאר כי מבלי לגרוע מ .5.7
ו/או כל מי מטעמו במהלך  המשתמשיקיים , ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)

הביטחון, נספח , הוראות , הכללים יהם הרלוונטיות שלהוראותאת  ההתקשרותכל תקופת 
, איכות הסביבהנספח הוראות  ,הבטיחות והגהותנספח הוראות , אבטחת מידע ושמירת סודיות

 . התקשורתהוראות ו וראות נספח האחזקההחות באש, הוראות נספח בטי

, מתחםל אפשר לרשות, לנציגיה ולכל מי שתבקש הרשות, להיכנסבמהלך תקופת ההתקשרות, יכי  .5.8
מנת לבודקו ולסוקרו  עלמכל סיבה שהיא, לרבות בכל עת, בעצמה ו/או בלוויית צדדים שלישיים, 

פוטנציאליים ו/או כדי משתמשים עריכת סיור לולעמוד על מידת קיום הוראות החוזה ו/או לצורך 
, לרבות לעניין מתחםדין המצריכים כניסה ל הוראותלנקוט את האמצעים הקבועים בחוזה או ב

הכול ביצוע פעולות אחזקה ו/או תיקונים ו/או ביצוע פעולות חירום שונות ו/או לכל צורך אחר, 
  . לפי שיקול דעתה של הרשות

עבודות בקשר עם ביצוע  נציג הרשות או כל מי מטעמוהמופעל על ידי  הפיקוחש משתמשידוע לכי  .5.9
 משתמשו/או כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שיעניק נציג הרשות וכל מי מטעמו לההתאמה 

 םאינ, המשתמשו/או לכל מי מטעמו על פי החוזה, לרבות בקשר עם ביצוע איזה מהתחייבויות 
על מנת  אין בהםו ,רשותאו הצהרה מטעם הו/חוות דעת  יםמהוו םאינ; הם אלא אמצעי ביקורת

 םו/או כלפי צדדים שלישיים לטיב ביצוע רשותכלפי המאחריותו  המשתמששחרר את לגרוע ו/או ל
 עבודות ההתאמה כאמור. של 
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כי כל מצגיו, הצהרותיו והתחייבויותיו ובכלל זאת: הנתונים, המסמכים, המענים, הפרטים  .5.10
ידו במסגרת המכרז והצעתו למכרז, מהווים חלק בלתי נפרד ממצגיו  והמידע כפי שנתנו על

והתחייבויותיו בחוזה (ככל שאין בהם לגרוע מהוראותיו) וכמו כן, הם שרירים, קיימים, עדכניים 
 ומדויקים ולא חל בהם כל שינוי.

שהצהרותיו והתחייבויותיו במכרז ובחוזה, מהוות תנאי להתקשרות עימו.  שתמשכי ידוע למ .5.11
מתחייב, כי יודיע מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול באיזה מהצהרותיו כאמור  המשתמש

 או על כל נסיבה אשר עלולה לגרוע ו/או לפגוע בביצוע איזה מחובותיו והתחייבויותיו על פי החוזה.

בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בדרך אחרת בהתאם להוראות החוזה, הרשות תהא רשאית  .5.12
לא תפטור את המשתמש  מתחםכאילו החוזה לא נעשה כלל. ברם, תפיסת ה מתחםאת ה לתפוס

  .מתחםמהאחריות החלה עליו לפי החוזה, פרט לאחריות הנובעת מתפיסת ה

תהווה  ,המשתמשעל ידי לעיל,  5.10 -5.11  סעיפים ולעיל  5.3 -5.8 סעיפים איזה מהוראות הפרת  .5.13
  הפרה יסודית של החוזה.

  תקופת ההתקשרות  .6

(כהגדרתה להלן)  מושהשיתום תקופת ותסתיים בתקופת ההתקשרות תחל במועד חתימת החוזה  .6.1
  ")."תקופת ההתקשרות -" ו ההתקשרות"תחילת תקופת  (להלן, בהתאמה:

 מסירת המתחם לידי הזוכה במכרזימים ממועד  14בתום  תחל  השימושתקופת  .6.1.1
(להלן, והכול באופן ובתנאים הנקובים בחוזה אותו המועד. משנים  5תסתיים בתום ו

וכל זאת מבלי  " מתחםהשימוש ב תקופת " -" ו שימושהתחילת תקופת בהתאמה: "
בהתאם  מתחםהשימוש בלבטל את החוזה קודם לתום תקופת לגרוע מזכותה של הרשות 

המשתמש מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה  להלן ובכפוף לתנאיו.  23 להוראות סעיף
, ולכך שמועד זה יהווה את המועד מתחםלגבי המועד אותו קבעה הרשות למסירת ה

  הקובע לתחילת תקופת השימוש.

, שתמשלחזקת המ מתחםמובהר בזאת, כי המועד אותו קבעה הרשות כמועד למסירת ה .6.1.2
 משתמשוזה, הן על ידה והן על ידי האשר יצורף לח 'דיכאמור לעיל, יירשם על ידה בנספח 

 ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

  מועדיםברירה לדחיית ולהארכת זכות  .6.2

 ,בעקבות החלטה שתתקבל לשם כך ברשות, לעיל, הרשות תהיה רשאית 6.1 על אף האמור בסעיף 
ו/או על תקופת ההתקשרות מועד תחילת תחילת דחיית בכתב, על מראש ו, שתמשלהודיע למ

ן בלתי חוזר מלהעלות מוותר בזאת באופ המשתמש מתחםשימוש בהדחיית תחילתה של תקופת 
  .בקשר לכךבעניין זה וכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי 

 הארכת תקופת השירותיםזכות ברירה ל .6.3

הבלעדי, להאריך את תקופת השירותים, פי שיקול דעתה - , עלבלבד תהיה רשאיתהרשות  .6.3.1
תמהיל חודשים בכל   36לא יעלה על בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל 

ימסר יש ,"), וזאת באמצעות כתב הארכהתקופות ההארכהשתקבע הרשות (להלן: "
ו/או תום כל אחת מתקופות  מתחםמוש בלפני תום תקופת השי יום 60לפחות למשתמש 

 , הכול באופן ובתנאים הנקובים בחוזה. ההארכה, לפי העניין

הברירה  כי מימוש זכותידוע לו מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי שתמש המ .6.3.2
לרשות זכות מוקנית שלא לממש את זכות כפופה להחלטות וועדת המכרזים ברשות וכי 

הוא מוותר בזאת וכן יהיה הברירה להארכת תקופת השירותים וכי בנסיבות האמורות 
מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בשל כך, לרבות טענה 

הרשאה במהלך תקופות ההארכה (כולן או חלקן) וכן טענות הלקבלת בדבר הסתמכותו 
  . מתחםהבקשר עם  המשתמששעניינן השקעות אותן השקיע 

עובר לכל אחת מתקופות ההארכה, תהא הרשות רשאית להתנות את מימוש תקופות  .6.3.3
שהציע המשתמש בהצעתו במכרז ,  מתחםשל גובה תעריף דמי השימוש לההארכה בשינוי 

ממנגנוני התשלום וההצמדה ו/או בשינוי איזה   5%תעריף זה בשיעור של  תלאלרבות הע
 הקבועים בחוזה. 

החוזה, על כל תנאיו והוראותיו, ימשיך לחול גם בתקופות ההארכה, אלא אם מובהר, כי  .6.3.4
 .לעיל 6.3.2קבעה הרשות אחרת, כאמור בסעיף 
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 עבודות ההתאמה .7

שא באחריות המלאה והבלעדית להשלים, על חשבונו, את ביצוען של כל יי המשתמשמובהר, כי  .7.1
, תכנון, רכישהלרבות לעניין זה: , לצרכיו  מתחםהלצורך התאמת הפעולות והעבודות הדרושות 

 כל הציוד הקבוע והנייד הכלולים בהםכן של התקנה, והתאמה, , פירוק, בינוי, שינוע ,ייצורפינוי, 
לרבות השגת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות וכן  מתחםבהשימוש והדרושים לצורך 

עבודות  -ב' נספח וכל זאת בכפוף להוראות כל דין, בהתאם להוראות הדרושים לשם כך, 
  .")עבודות ההתאמהההתאמה (בחוזה, יחדיו: "

עבודות ההתאמה , לרבות התייחסות להליך קבלת אישור הרשות את השלמת כל חלק מעבודות  .7.2
תנאים המפורטים לשם כך בנספח עבודות ההתאמה וביתר נספחי ליתבצעו בהתאם  ההתאמה,

 לפי העניין. , החוזה הרלוונטיים

לבצע  משתמשבמידה ויידרש הו לעיל,  6.2סעיף מובהר בזאת במפורש, כי בהתאם להוראות  .7.3
, ומבלי שיהיה באמור על מנת השימוש, יתבצעו אלה במהלך תקופת מתחםעבודות התאמה ב

לשלם לרשות על  המשתמשלהוות עילה לגריעה ו/או להפחתה של איזה מהתשלומים אותם חייב 
 פי החוזה. 

החל ממועד תחילת של עבודות ההתאמה,  ביצועןחרף למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי  .7.4
רף ביצוען של וח  מתחםשימוש ב, כבר במועד תחילת תקופת ההמשתמשיחל  מתחםשימוש בה

להלן, וזאת מבלי   10-12 בסעיפים כמפורטלרשות את מלוא התשלומים  עבודות ההתאמה, לשלם
 . לשלם לכל צד שלישי על פי החוזה המשתמשלגרוע מכל תשלום אותו מחויב 

 התאמות מדידה  .7.5

היקפם של שטחי עלולים לחול שינויים ב ,כתוצאה מביצוע עבודות ההתאמהש, למשתמשידוע 
לשטח ו/או לפילוח הנקוב במפרט נכון  ביחס, מתחםהשטחי ו/או בפילוח הפנימי של  מתחםה

, וזאת בהתאם למדידות אותן תערוך הרשות לשם כך לאחר סיומן של למועד חתימת החוזה
לא  בכל מקרה,כי ו תעדכן הרשות את המפרט; כי בעקבות השינויים האמורים עבודות ההתאמה

יכך גם לא פלהלן ול 8כמפורט בסעיף  מתחםשטחי החשב העדכון האמור כתוספת או גריעה של י
לעיל, על ידי   7.1-7.5עיפים סאיזה מהוראות הפרת  .שימושדמי הכל שינוי בבשל כך יחול 

  , תהווה הפרה יסודית של החוזה.המשתמש

   מתחםהשימוש ב .8

  מתחםהשימוש ב .8.1

 אחריות המלאהב המשתמשישא ותקופות ההארכה, ככל שתחולנה, ההתקשרות תקופת  במהלך
, מתחםב ישתמשושהוא וכל מי מטעמו (לרבות עובדיו, ספקיו ומבקריו), והבלעדית, על חשבונו, 

על ניקיון ישמרו ; במצב טוב, תקין וראוי לשימוש, ווסביבת מתחםהעל  וישמר ;זהירסביר ובאופן 
ואף  ווסביבת מתחםהשל  , פגם וליקויהשחתה ,קלקול, מגרימת נזקימנעו ; ווסביבת מתחםה

ת וו/או תקופ ההתקשרותבמהלך כל תקופת והכול לשם כך, כל אמצעי הזהירות הדרושים ב ינקטו
   .)שתחולנה(ככל  ההארכה

במהלך כל , לעיל 5.7 ומכלליות האמור בסעיף  לעיל 8.1ף מבלי לגרוע מהוראות סעי .8.1.1
מתחייב להודיע  המשתמשתקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), 

(לרבות הציוד  ווסביבת מתחםלשנגרמו  , השחתה, פגם וליקויקלקול, נזקעל כל  רשותל
 המשתמששא ייבנוסף, מייד עם גילויים. , וזאת הקבוע והציוד הנייד הכלולים בהם)

אף מבלי שקבל לשם כך הוראה מהרשות, על חשבונו, לבצע באחריות המלאה והבלעדית, 
וכל מי  המשתמשעל ידי  מתחם, השחתה, פגם וליקוי שנגרמו לקלקול, נזקכל של  תיקון

, מתחםהשל  בצע תחזוקה שוטפת וסדירהל כןומטעמו (לרבות עובדיו, ספקיו ומבקריו) 
החלפת הציוד הקבוע והציוד תיקון, אחזקת ו/או (לרבות  באמצעות בעלי מקצוע מיומנים

נספח כללים, בבהתאם להוראות הרלוונטיות המפורטות לשם כך ו, תוך זמן סביר הנייד)
 - , וכל זאת האחזקהנספח ונספח בטיחות באש, , איכות הסביבה נספח ,הבטיחות והגהות

על מנת לאפשר את מתן השירותים באופן סדור ורצוף וברמה הנדרשת,  -ככל הדרוש 
  .תקופות ההארכה, ככל שתחולנההתקשרות ובמהלך כל תקופת ה
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עבודה, , כל בלבד לבצע, על חשבונו המשתמשלדרוש ממובהר, כי הרשות תהיה רשאית  .8.1.2
(לרבות הציוד הקבוע והציוד הנייד הכלול  מתחםב , אחזקההחלפהתיקון, הוספה, 

כמו כן, תהיה הרשות רשאית לדרוש . )אף שאינם כלולים בנספח האחזקה,במסגרתם), 
(לרבות הציוד  מתחםלבצע כל עבודה, תיקון, הוספה, החלפה, אחזקה ב המשתמשמ

או בהוראות כל דין נו בנספח האחזקה שמקורן איהקבוע והציוד הנייד הכלול במסגרתם) 
נוספות יתבצעו באופן ובתנאים על פי דין והעבודות העבודות ה"). עבודות נוספות(להלן: "

בגין העבודות הנוספות בלבד, הנקובים עבור עבודות ההתאמה, בשינויים המחויבים. 
כשהן זכאי להחזר הוצאות ישירות וסבירות שהוציא בפועל בגין ביצוען,  המשתמשיהיה 

עד לסך מחושבות על בסיס חשבוניות מקוריות בכתב שיומצאו לאישור הרשות ו
, "). החזר ההוצאותהחזר ההוצאותהרשות (להלן: "מקסימאלי שתואם מראש ובכתב עם 

את בכתב שור הרשות ימים ממועד אי 45תוך  למשתמשישולם  בתוספת מע"מ כדין,
, בימי התשלום המקובלים ברשות וכנגד השלמתן המוצלחת של העבודות הנוספות

זכאי לכל פיצוי  המשתמשמובהר כי מלבד החזר ההוצאות לא יהיה חשבונית מס כדין. 
ו/או שיפוי מכל מין וסוג והוא מוותר בזאת ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

 ג בקשר לכך. תביעה מכל מין וסו

כל תוספת, הקמה, התקנה, יבצעו לא ישא באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו,  המשתמש .8.1.3
או  "מתחםבשינויים : ", יחדיו(להלןממנו כל חלק מבאו  מתחםשינוי, הריסה ושיפוץ ב

הרשות שתינתן לשם כך מראש ובכתב, ), אלא בהתאם ובכפוף להסכמת "השינויים"
, יתבצעו כל מתחםלבצע שינויים ב למשתמש הרשות השריאבהתאם לתנאי ההסכמה. 

, ויחולו המשתמשהאמורים, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו של השינויים 
 בעניין ביצועם שאר ההוראות המתייחסות לעבודות ההתאמה, בשינויים המחויבים. 

אזי , מראש ובכתב הרשותמבלי שקיבל את הסכמת  מתחםבים שינוי המשתמש צעיב .8.1.4
, (לרבות ביטול החוזה) מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין

להסיר  המשתמשלדרוש מ(א)  תהיה הרשות רשאית לנקוט בכל אחת מהפעולות הבאות:
לקדמותו, על  מתחםהמצב ולהחזיר את (כולם או חלקם, לבחירת הרשות), ים את השינוי

, את כל הציוד, מתחםהמולסלק  - ובכלל זאת  חשבונול אחריותו המלאה והבלעדית וע
בקשר עם ביצוע  מתחםהחומרים ושאר המיטלטלין, מכל מין וסוג שהם, המצויים ב

רישת הרשות או לאחר תום תקופת השירותים (או מייד עם קבלת ד , וזאתהשינויים
ים (כולם להותיר את השינוי ; (ב)לבחירת הרשותהכול , ההארכה, ככל שתחולנה)ת ותקופ

, הרשותהמלא והבלעדי של  הלרכוששבו יחשבו השינויים האמורים באופן , או חלקם)
ו/או  כל תשלום ו/או פיצויבגינם יהא זכאי לדרוש ו/או לקבל  המשתמשמבלי שוזאת 
  ., מכל מין וסוגשיפוי

 ובעבודות ההתאמה מתחםב זכויות הרשות .8.2

אשר מחוברים , מכל מין וסוג המתקנים, הכלים והמערכות,, ציודהכל וכן  מתחםה .8.2.1
אשר על פי שיקול דעתה של הרשות, הסרתו עלולה לגרום ו/או  מתחםבחיבור של קבע ל

בנייה, עבודות  עבודותתוצרי כל אחד מאלה:  –למען הסר ספק  –לרבות , מתחםלנזק ל
, עבודות ריצוף חיפוי איטום, מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה, מתקני תברואה וחשמל

ואלומיניום, עבודות אבן, מתקני מיזוג אוויר על מערכותיהם, מתקני הסקה וקיטור, 
מסגרות חרש, רכיבים מתועשים חשמל, מים וביוב, מעליות, מעלונים תשתיות תקשורת, 

או תיקון ו/, לרבות חליפיהם אש, מתקני אוויר דחוסוכיבוי בבניין, מערכות גילוי 
בוצעו ו/או בין ש כל האמורו או תוספות שבוצעו בהם,ו/ואחזקה שבוצעו במסגרתם 

ו/או על חשבונה, עובר לחתימת על ידי הרשות  מתחםמוקמו ו/או הוקמו ו/או הותקנו ב
על  מתחםב נוו/או הותק מוו/או הוק מוובין שמוקהחוזה או במהלך תקופת התקשרות 

(בחוזה  עובר לחתימת החוזה או במהלך תקופת התקשרות ו/או על חשבונו, המשתמשידי 
 , יהיו בכל עת, בבעלותה המלאה והבלעדית של הרשות")הציוד הקבועזה, יחדיו: "

מוותר ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג  המשתמשו
 מתחםין בהמשתמש יגיש אומדן עלויות של הציוד הקבוע שבכוונתו להתק. בקשר לכך

 לאישור הרשות מראש. 
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על אף האמור בכל דין, לרבות מובהר כי לעיל,   8.2.1עיף מבלי לגרוע מכלליות האמור בס .8.2.2
וכן בהוראות תקנות  1967-, חוק הפטנטים, תשכ"ז2007- בחוק זכות יוצרים, התשס"ח

המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), 
רשומות ו/או , עבודות ההתאמהזכות קניין רוחני הקשורה בכל  ההית, 1994-התשנ"ה

, בכל מדיה סמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתןמידע ומלרבות כל שאינן רשומות, 
התרשימים, המסמכים תוכניות, הכל  לרבות,, שהיא, לרבות העתקם של כל אלה

בבעלותה המלאה והבלעדית של , ההתאמה הקשורים בביצוע עבודות השרטוטיםו
זכויות האיזה מבמסגרת האמור, וככל שלא ניתן יהיה על פי דין להעביר  הרשות.

רשות, מעניק בזאת הספק לרשות, הרשאה בלתי חוזרת, ייחודית, לבעלות ההאמורות 
בלעדית ושאינה מוגבלת לבצע כל שימוש לרבות שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון בזכויות 

 . כאמור

זכות שימוש  למשתמשתעניק הרשות ובמסגרת ההרשאה,  תקופת ההתקשרותבמהלך  .8.2.3
 –(ובכל מקרה  והניתנת לביטול בכל עת מוגבלת בזמןלא בלעדית, , לא ייחודית, הדירה

הכלול ובציוד הקבוע בלבד  מתחםב, תתבטל מעיקרה עם ביטול החוזה מכל סיבה שהיא)
לבצע את עבודות ההתאמה וכן על  למשתמשבמסגרתם, וכל זאת אך ורק על מנת לאפשר 

עבר לזכות השימוש , וכי מהתקשרות בתקופת ה  מתחםשימוש במנת להעניק את ה
 ,בעל כל זכות, קניינית או אחרת, מכל מין וסוג המשתמשהאמורה ולגדריה, לא יהיה 

 ובציוד הקבוע הכלול במסגרתם.  מתחםב

וזאת בין שמוקמו , שאינם מהווים ציוד קבוע, המתקנים, הכלים והמערכות ציודהכל  .8.2.4
ו/או על חשבונה, עובר לחתימת החוזה על ידי הרשות  מתחםו/או הוקמו ו/או הותקנו ב

על ידי  מתחםב נוו/או הותק מוו/או הוק מוובין שמוקאו במהלך תקופת התקשרות 
(בחוזה  ו/או על חשבונו, עובר לחתימת החוזה או במהלך תקופת התקשרות המשתמש

בלבד. עם סיומו של החוזה  המשתמש"), יוותרו בבעלותו של הציוד הניידזה, יחדיו: "
באחריות לבצע את כל הדרוש על מנת לפרק ולסלק  המשתמשסיבה שהיא, ישא מכל 

 17 יחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיףואת כל הציוד הנייד,  מתחםהמ
 להלן. 

, 1972-הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"בלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .8.2.5
לא יחולו על ושעניינו הגנה על מחזיקים במקרקעין, שיבוא במקומו או כל חוק אחר 

ההרשאה ו/או כל תשלום  בהתאם מובהר, כי על יחסי הצדדים מכוחו.וחוזה ה
ו/או כל שינוי אותו תאפשר הרשות לשלם לרשות בתמורה להרשאה חייב  המשתמשש

לא יתפרשו כהענקת זכות שימוש בלעדית, לא יהוו החכרה או  ,מתחםבלבצע  למשתמש
 המשתמשו בהם משום תשלום דמי מפתח או תשלום דומה אחר ולא יהיהכרה, הש

לא יתבע לעצמו ו כי אינו זכאי בזהומתחייב בזאת, באופן סופי מלא ובלתי חוזר, מצהיר 
  . זכות חוקית כאמור

או מנסיבות ביטחוניות,  המשתמשבתיאום ובהסכמה של הרשות תהיה רשאית,  .8.2.6
,  מתחםה, להורות על העתקה של המשתמשהסכמת אף ללא  –בטיחותיות או תפעוליות 

 כרוכה בעלויותוזאת תוך תקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך. הייתה ההעתקה כאמור, 
התכנון, לבצע את  משתמשהקמה, תהיה הרשות רשאית להורות לתכנון, התאמה ו
לויות זכאי בשל כך להחזר ע המשתמש, על חשבונו באופן שבו יהיה ההתאמה וההקמה

נזקים ועלויות  –, למען הסר ספק להוציאישירות וסבירות שנגרמו לו בשל האמור (
בהפסד הכנסה בשל הפסקת מתן  םשמקורונזקים עלויות עקיפים או תוצאתיים, לרבות 

לעיל, בשינויים  8.1.4בסעיף שאר ההוראות המפורטות  השירותים), ויחולו בעניין
 המחויבים. 

המוקטן או להפסיק את השימוש  מתחםהשתמש בשטח ההורתה הרשות למשתמש ל .8.2.7
אחר, הכל כאמור בסעיף משנה (א) לעיל, מתחייב המשתמש   מתחםולהשתמש ב מתחםב

 מתחםהאחר או המוקטן ולהעביר על חשבונו, את כל ציודו ל מתחםלהשתמש בשטח ה
יום מתאריך מתן ההוראה; האמור אינו  30האחר או המוקטן שנקבע כאמור, תוך 

  מתייחס לתשתיות הקבועות. הפרת הוראה זו מהווה הפרה יסודית.

, ישלם  המשתמש לרשות - הקיים  מתחםהחדש על זה של ה מתחםעלה שטחו של ה .8.2.8
דרישת  יום ממועד 14את ההפרש בדמי השימוש תוך  בכפוף להסכמתו מראש ובכתב,

  .מתחםב הרשות לתשלום ההפרש בדמי השימוש
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האחר נופל מזה של  מתחםהוקטן או במקרה ששטחו של ה מתחםבמקרה ששטח ה .8.2.9
, כהגדרתו  מתחםדמי השימוש בהקיים, יהא המשתמש זכאי להחזר ההפרש ב מתחםה

  מיום הקטנת השטח בפועל. לעיל 

לגרוע שטחים  -  שתמשהממכל סיבה שהיא אף ללא הסכמת  –הרשות תהיה רשאית, .8.2.10
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או  המשתמשו, מתחםהמ

 תביעה בקשר לכך. 

 7 סעיף , תתבצע באופן ובתנאים הנקובים במתחםהאו העתקת או גריעה של  הקצאה .8.2.11
, לרבות נספח עבודות ההתאמה הכלול במסגרתו, בשינויים ובהתאמות המתחייבות, לעיל

הרשות במועד ביצועה של כל הקצאה,  ובכפוף להוראות פרטניות שינתנו לשם כך על ידי
 , על פי העניין והנסיבות.  גריעה וההעתקה

ו/או  שתמש למלהקצות  ,רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטתהיה הרשות  .8.2.12
וזאת בהתאם למדיניות הרשות כפי ללא תשלום, מקומות חניה,  8עד , שתמש לגרוע מהמ

 בעניין זה לגבי בעלי הרשאה בנמל.  שתהייה מעת לעת

 של יסודית הפרה תהווה, המשתמש, על ידי לעיל 8.2-ו 8.1 סעיפיםמהוראות  איזה הפרת .8.2.13
 .החוזה

  משתמשלושירותים נוספים אספקת שירותים  .9

, על מתחםב), יסופקו למשתמש, שתחולנה(ככל  ההארכה תקופות או ההתקשרותתקופת מהלך ב .9.1
אופן, בתנאים ובמועדים פי שיקול דעת הרשות ובהתאם לנסיבות, השירותים הבאים, והכול ב

  הוראות חוזה זה: יקבעו לשם כך על ידי הרשות, ובכפוף לשאר

, הרלוונטיים מתחםהשל  תשתיות עד לראש גבול משבצת הקרקעשירותי אחזקה של  .9.1.1
שירותים אלו . ")שירותי אחזקת תשתיות(בחוזה: " כמפורט בנספח האחזקההכול 

 המשתמש ישלם לרשות עבור שירותי אחזקת תשתיות . מתחםכלולים בדמי השימוש ב
( ככל שיסופקו ), לפי התעריפים שיהיו נקוטים על ידי הרשות בעת אספקתם ,  במתחם

  מעת לעת.כפי שיתעדכנו 

 צריכתלרשות עבור  ישלםהמשתמש    ")שירותי מיזוג אויר(בחוזה: " , מיזוג אוירשירותי  .9.1.2
 .  חשמל חברת שלתעו"ז  ון, לפי תעריפאוויר למיזוג החשמל

שירותים אלו נכללים  –ניקיון בשטחים ציבוריים ומשותפים, במבנה ומחוצה  שירותי .9.1.3
 לעיל. 2.3כהגדרתם בסעיף  מתחםבדמי השימוש ב

לתנאי השירות הרלוונטיים אותם תקבע הרשות לעניין  בהתאם, מתחםניקיון ב שירותי .9.1.4
 ").ניקיון שירותי"(בחוזה:  או בסמוך להם מתחםבעל פי שיקול דעתה הבלעדי, זה 

 (ככל שיסופקו), לפי התעריפים שיהיו נקוטיםשירותי ניקיון שלם לרשות עבור יהמשתמש 
  . על ידי הרשות בעת אספקתם, כפי שיתעדכנו מעת לעת

רי דלק, כן ו/או פסולת מוצ(שאינה, למען הסר כל ספק, חומר מסושירותי פינוי אשפה  .9.1.5
פי שיקול דעתה הבלעדי, ממכולות האשפה שיוצבו על ידי הרשות, על מכל מין וסוג), 

שלם לרשות עבור י תמשהמש ").שירותי פינוי אשפה(בחוזה: " או בסמוך להם מתחםב
(ככל שיסופקו), לפי התעריפים שיהיו נקוטים על ידי הרשות בעת שירותי פינוי אשפה 

   .אספקתם, כפי שיתעדכנו מעת לעת

לנקודת הקצה של ועד  מתחםשירותי אספקת מים, אם וככל שקיימת נקודת מים ב .9.1.6
 המשתמש. ")שירותי אספקת מים(בחוזה: " הרלוונטיים מתחםהתשתית הקיימת ב

, (ככל שיסופקו), לפי הכמות הנצרכת בפועלשירותי אספקת המים שלם לרשות עבור י
לפי התעריפים שיהיו נקוטים על ידי הרשות בעת אספקתם, כפי שיתעדכנו מעת הכול 
 . הרלוונטיים מתחםב המיםאת מוני  הרשות תתקין, על חשבונה, .לעת

 מתחםחשמל ב למשתמשהרשות תספק להלן: שירותי אספקת חשמל כמפורט  .9.1.7
תשלום  ביתית הכוללתעו"ז לצריכת חשמל  וןהרלוונטיים, בתמורה לתשלום לפי תעריפ

קבוע, כפי שיתעדכן מעת לעת על ידי הרשות. הרשות תתקין, על חשבונה, את מוני חודשי 
   .")שירותי אספקת חשמל(בחוזה: "הרלוונטיים  מתחםבהחשמל 
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כמפורט , , הרלוונטיים מתחםאם וככל שקיימת תשתית תקשורת בשירותי תקשורת,  .9.1.8
מטעם  הנס"ר ספקל המשתמשבהתאם לתנאי ההתקשרות שבין ו בנספח התקשורת

 .")שירותי אספקת תקשורת(בחוזה: " , ככל שהיא קיימתהרשות

ם והשירותים הנוספים המפורטים בגין השירותידמי השירותים ודמי השירותים הנוספים תשלום  .9.2
 להלן.  להלן  14ף לעיל, יתבצע באופן ובתנאים הנקובים לשם כך בסעי  9.1סעיף ב

    שימוש במתחםדמי  .10

שימוש  דמיתעריף   ______ /יםמתחםבהמשתמש ישלם לרשות, בגין ההרשאה לשימוש  .10.1
במכפלת השטח הבנוי , (  שקלים חדשים)₪      בסך של שטח בנוי ,  חודשיים למ"ר

 . כדין "ממע בתוספת המפורטות להלן בהתאם להוראות החוזה ןיעודכאשר במתחם ו

תשלומים  12 -מראש, ב עיל, ישולמו ל 10.1 בגינם בסעיף בתעריף הנקוב , שימוש השנתיים דמי ה .10.2
לאחר הצמדתו של כל תשלום כאמור למדד , קלנדארי ביום הראשון לכל חודש חודשיים שווים

התשלום (להלן: " מתחםמוש בהחל מתחילת תקופת השי, וזאת לעיל 11.1 סעיףבהתאם להוראות 
  .")שימוש במתחם החודשי של דמי ה

בשנת חוזה ראשונה ובשנת החוזה האחרונה (או בשנת ההארכה האחרונה, ככל שתחול), שאינן  .10.3
אריים מלאים, ישולם התשלום החודשי של דמי ההרשאה המשולבים חודשים קלנד 12בנות 

  כאמור, אך ורק בגין החודשים הקלנדאריים שנותרו לסיומה של שנת החוזה הרלוונטית.   

  , תהווה הפרה יסודית של החוזה.משתמשעל ידי ה זה לעיל, 10 הפרת איזו מהוראות סעיף .10.4

    שימוש במתחםהעדכון דמי  .11

  מדדלעדכון  .11.1

מהחודש הקלנדארי , החל חודש קלנדאריביום הראשון לכל  ן, יעודכתעריף דמי השימוש החודשי 
ביחס למדד האמור,  במועד העדכוןמדד הידוע ל,  מתחםמוש בשבמהלכו החלה תקופת השי

    .הבסיסי

   מתחםבדמי שירותים ודמי שירותים נוספים  תשלום  .12

יהיו כלולים בדמי  לעיל 9.3 – 9.1.1 פיםבסעי נקוביםההשירותים  בגין אספקתדמי שירותים  .12.1
 .  השימוש במתחם.

לא יהיו לעיל    9.1.7 - 9.1.4 םבסעיפי השירותים הנקוביםדמי שירותים נוספים בגין אספקת   .12.2
ממועד הפקת  15 -והם ישולמו לרשות, בנפרד לא יאוחר מהיום ה  שימוש במתחם כלולים בדמי ה

בהתאם לתעריפי הנוספים כאמור יקבע השירותים דמי  מובהר, כי סך  החיוב על ידי הרשות.
  , כפי שאלה יתעדכנו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.נוסף הרשות לכל שירות

, לא יהיו כלולים בדמי לעיל  9.1.8 ףבסעי הנקוביםהשירותים דמי שירותים נוספים בגין אספקת  .12.3
 בהתאם להוראות נספח התקשורת. והם ישולמו משולבים ההרשאה ה

במקרה  שימוש במתחםלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל מקרה, לא יחול כל שינוי בדמי ה .12.4
ים מתחם/בהנוספים (כולם או חלקם),  השירותיםו/או איזה מ השירותיםשבו לא יוענקו איזה מ

 (כולם או חלקם).

הנדרשים לצורך תפעול ותחזוקת מקומות רותים השילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל יתר   .12.5
ועל  משתמשהשירות, לא יסופקו על ידי הרשות והם יבוצעו באחריותו המלאה והבלעדית של ה
 חשבונו, ומבלי שיהיה זכאי לשם כל לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מכל מין וסוג.

  , תהווה הפרה יסודית של החוזה.משתמשעל ידי ה לעיל, 12.1 -12.5 הפרת איזה מהוראות סעיפים  .12.6

 מתחםתשלומים לצדדים שלישיים בגין החזקה ב .13

וכן כל תשלום אחר החל על מחזיק במקרקעין (שאינו בעלים או  כל המסים, ההיטלים, האגרות .13.1
במהלך כל תקופת השירותים או עד למועד , וזאת (ככל שיחולו) מתחםהם חוכר לדורות),  בקשר ע

וישולמו על ידו במועד  המשתמשבפועל, לפי המאוחר, יחולו על  מתחםהאת  המשתמששבו יפנה 
  הקבוע לשם כך בהוראות כל דין.
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. עם זאת, מתחםהלמען הסר ספק מובהר, כי נכון למועד חתימת החוזה לא מוטלת ארנונה בגין  .13.2
, יחולו תשלום אחר שיבוא במקומו ככל שתוטל ע"י רשות מוסמכת, תשלום ארנונה או כל

וישולמו על ידו במועד הקבוע לתשלומם על פי הוראות  המשתמשהתשלומים כאמור במלואם על 
תהא כל תביעה, דרישה או טענה כנגד הרשות, בשל כך ומבלי  למשתמשכל דין, וזאת מבלי ש

 .פיצוי, שיפוי ו/או תשלום בקשר לכך יהיה זכאי לכל המשתמשש

  , תהווה הפרה יסודית של החוזה.המשתמשזה לעיל, על ידי   13סעיף הפרת איזה מהוראות  .13.3

  הוראות כלליות  –תשלומים  .14

מס ערך מוסף או כל מס על פי החוזה יתווסף  המשתמשלכל תשלום שחובת תשלומו מוטלת על  .14.1
ישולם ביחד, במצורף, ובאותו מועד בו ישולם התשלום שבגינו הוא  אשראחר יבוא במקומו, 

  משולם. 

, מופי החוזה במועד שנקבע לתשלו- עלבו תשלום שהוא חייב  כלמתחייב לשלם לרשות  המשתמש .14.2
"המועד שנקבע לתשלום" הוא  -גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לצורך זה 

סמכותו  חמכותאריך, כמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל שהוצאו יום העסקים הבנקאי של אותו 
לא נקבע מועד לתשלום על פי החוזה, יבוצע  .1981-לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א

  . על ידי הרשותבגינו ממועד הפקת החיוב  15 - לא יאוחר מהיום ה התשלום האמור 

פי החוזה יתבצע באמצעות הפקדה או - למתחייב שכל תשלום לרשות שהוא חייב בו ע המשתמש .14.3
לצורך ישירות לחשבון בנק של הרשות, כפי שייקבע על ידה.  המשתמשהעברה בנקאית שיבצע 
בנוסח  הוראה לחיוב חשבון, לרשות, במועד חתימת החוזה, המשתמשביצוע האמור, ימציא 

ההוראה לחיוב "להלן: ( המשתמשו המשתמשהמצורף כנספח לחוזה, כשהיא חתומה על ידי בנק 
על פי כתב  המשתמש"). הרשות תהא רשאית לעשות שימוש בזכותה לחייב את חשבונו של חשבון

 למשתמשמבלי שתהא חייבת להודיע על כך , ההוראה לחיוב חשבון, על פי שיקול דעתה הבלעדי
 על פי הוראות החוזה.   המשתמשובקשר עם כל תשלום שחובת תשלומו מוטלת על  מראש

תשלומים המוטלים על למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת, כי שיעורם ו/או סכומם של  .14.4
בהתאם להוראות החוזה, אינם ניתנים לשינוי ולא יהיו מושפעים ו/או קשורים, בין  המשתמש

במישרין ובין בעקיפין, משינויים כלשהם (הגדלה, הקטנה או ביטול) שיחולו, אם יחולו, במיסים 
ישירים ו/או עקיפים, החלים על מתן השירותים (הכול למעט אם נקבע אחרת ו/או בהיטלים, 

מצהיר ומתחייב בזאת, מראש ובמפורש, כי הוא מוותר על כל  המשתמשובמפורש בהסכם זה), ו
 טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בעניין מהעניינים המפורטים לעיל ובכל הכרוך בהם.

  , תהווה הפרה יסודית של החוזה.המשתמשלעיל, על ידי  14.3- 14.1סעיפים  הפרת איזה מהוראות .14.5

  דמי פיגורים .15

, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה, תחושב המשתמשלא שילם  .15.1
  הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפיגורים, כדלהלן:

15.1.1. 1  -  )12  *365/t( ) r  +1קרן החוב = סכום ריבית הפיגורים *  (  

r - גורים החודשיתישיעור ריבית הפ  

t - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועל  

  ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף זה לעיל תשולם בצירוף מע"מ כדין. .15.1.2

הרשות רשאית לבצע שינוים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה על  .15.2
  יום מראש. 30 למשתמשכך בכתב 

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה או  .15.3
  פי כל דין.-פי החוזה ו/או על-בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

כפי שתהיה מעת לעת במהלך  ,וב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסיתחיש .15.4
 .תקופת הפיגור

  , תהווה הפרה יסודית של החוזה.המשתמשלעיל, על ידי   15.1סעיף הפרת איזה מהוראות  .15.5
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  ופינוי החזרה .16

ישא  החוזה,מייד בתום תקופת ההתקשרות, בכל עת מכל סיבה שהיא, לרבות מחמת ביטולו של  .16.1
(למעט  מתחםהכל החזקה באת באחריות המלאה והבלעדית, למסור לרשות בלבד  המשתמש

מוטלת האחריות המלאה והבלעדית להשלים, על  המשתמש. במסגרת האמור, על הציוד הנייד)
 חשבונו, עובר למסירת החזקה כאמור, את כל אלה: 

להשיב לרשות, בתום תקופת ההתקשרות, את  המשתמשבאחריות . מתחםה החזרת .16.1.1
 יםוראוי ניםתקי םכשהו, מסגרתהכלול בציוד הקבוע , לרבות המתחםההחזקה ב

תערוך רשות, באמצעות נציגים  כאמור מתחםהלשימוש. לשם כך, כתנאי למסירת 
, סיור על ידי הרשותאשר את נוכחותם תידרש  המשתמשנציגי  ובהשתתפותמטעמה, 

הכלול  ציוד הקבועול מתחםהובמסגרת האמור אף תבצע בדיקות תקינות ל מתחםהב
 השירות והתפעולבתנאים הנקובים לשם כך בנספח ובאופן וזאת בין היתר , במסגרתו

"). החזרהבדיקת (להלן: "המצורף כחלק בלתי נפרד הימנו  החזרהובהתאם לפרוטוקול ה
, החזרהולסייע במהלך בדיקת הבאחריות לשתף פעולה עם נציגי הרשות ישא  המשתמש
, השחתה, קלקול ובציוד הקבוע, על אחריותו ועל חשבונו תיקון לכל מתחםהוכן לבצע ב

, תוך החזרהשנתגלה על ידי הרשות במהלך בדיקת ה וסביבתם מתחםהפגם וליקוי של 
 התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך, והכול כמפורט בנספח השירות והתפעול. 

לרשות ו/או החזיר לבאחריות המלאה והבלעדית יישא  המשתמש. פסולתניקוי ופינוי  .16.1.2
כשהם, סביבתם ודרכי הגישה אליהם ומהם, נקיים  מתחםלמי מטעמה את החזקה ב

ומחוץ לשטחי  מתחםהמ המשתמשויסלק  ינקהבמסגרת ולצורך האמור, . וללא פסולת
ולהוראות כל דין ועל  הרשות בהתאם להוראותלכלוך, הופסולת, האשפה, כל האת הנמל, 

על מנת לאפשר לרשות ו/או לכל מי מטעמה לתפוס את הכול , המשתמשחשבונו של 
, כשהם נקיים ופנויים מכל פסולת כאמור, ביום העוקב ליום שבו מתחםהחזקה ב

  הסתיימה תקופת ההתקשרות.  

למי לרשות ו/או  להחזירישא באחריות המלאה והבלעדית,  המשתמש. פינוי וסילוק יד .16.1.3
כשהם פנויים מכל אדם וחפץ (למעט הציוד הקבוע).  מתחםבמטעמה את החזקה 

ומהשטח הציבורי (לפי  מתחםהעל חשבונו, מ המשתמשבמסגרת ולצורך האמור, יפנה 
 חפציםהמתקנים, המכשירים, הכלים, ה הניידאת כל הציוד מחוץ לשטחי הנמל, העניין), 

מנת לאפשר לרשות ו/או לכל מי מטעמה על בהם,  כוח האדם המצוייםכן יפנה את ו
כשהם פנויים מכל אדם וחפץ כאמור, ביום העוקב ליום שבו , מתחםלתפוס את החזקה ב

   הסתיימה תקופת ההתקשרות.

לא יהיה רשאי בשום מקרה לעכב ו/או למנוע ו/או  המשתמשלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .16.2
לרבות בגין כל תביעה ו/או טענה שיש , וזאת מכל סיבה שהיא, מתחםלסרב למסירת חזקה ב

 /או לכל מי מטעמו כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה.  למשתמש

ולהשתמש  מתחםהרשאית לתפוס את תהא הרשות ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, תקופת בתום  .16.3
יבוטלו הוראות החוזה ובהתאם  בהם לכל צורך שיראה לה (לרבות בעצמה או באמצעות אחרים)

ולא יהיה להן כל תוקף למעט הוראות אשר מעצם טבען ולשונן אמורות לחול גם לאחר תום 
להשלים את  המשתמשתקופת ההתקשרות, לרבות לעניין זה: ההוראות המשקפות את חובות 

הוראות זה וכן זכויות הרשות על פי החוזה ו/או על פי   16 מלוא התחייבויותיו על פי הוראות סעיף
ו/או זכויות הרשות בקשר עם הפרת  המשתמשכל דין בקשר עם הפרת התחייבויות האמורות של 

  איזה מהתחייבויותיו הנוספות על פי שאר הוראות החוזה והוראות כל דין. 

המוצרים והחפצים בתוך הנייד,  ו/או לא הוציא מהם את הציוד מתחםהאת  המשתמשלא פינה  .16.4
אזי מבלי לגרוע מזכותה של הרשות לסעדים מוסכמים כמפורט יל, המועד הנקוב בסעיף זה לע

תהיה הרשות רשאית להלן ומזכותה על פי שאר הוראות החוזה והוראות כל דין,  24.1 בסעיף
המוצרים והחפצים, או ליתן הוראה לאחר לעשות  הניידולהוציא משם את הציוד  מתחםללהיכנס 

נותן  המשתמש, והמשתמשל על חשבונו של וזאת, ולהעבירם למחסן או למקום אחסון אחר, הכ
בזה הסכמתו לאמור, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 

זה   16.2סעיף בכויות הרשות הנקובות זלטענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. בנוסף 
, תהיה הרשות לעיל ולכל זכות אחרת העומדת לה על פי הוראות החוזה ו/או על פי הוראות כל דין

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק את אספקת איזה מהשירותים ו/או 
 . מהם שהמשתמלצורך פינוי וסילוק יד וכל זאת , מתחםלהשירותים הנוספים 

למען הסר ספק מודגש ומצוין בזה שהוראת סעיף זה, תתווסף ולא תגרע מסמכותו של המנהל  .16.5
 .1984-לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה), התשמ"ד 23המנויה בסעיף 
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  , תהווה הפרה יסודית של החוזה.המשתמשלעיל, על ידי   16.1-16.2סעיפים הפרת איזה מהוראות  .16.6

  פרסוםו פרסומת .17

פרסומת ופרסום בנמל, מכל סוג ומין, לרבות באמצעות שלטים, סימנים ומודעות המפרסמות  .17.1
, וכל פרסום או פרסומת אחרים בנמל יתבצעו רק באמצעות מי שמחזיק כלשהם שירותים

  בהרשאה מטעם הרשות למתן שירותי פרסום בנמל.

ינו חל לגבי שלטים הנושאים את שמו/שמו אלעיל,  17.1סעיף בהאמור מובהר כי למען הסר ספק,  .17.2
או בתוכם (בהתאם להוראות בעניין זה המפורטות  מתחםהשיוצבו על גבי  המשתמשהמסחרי של 

ו/או עבור צדדים שלישיים) המהווה  המשתמשבנספח עבודות ההתאמה), וכן על פרסומת (עבור 
. רשותאשר התבצורה ובכתב של בתוכן, בגודל, חלק אינטגראלי מציוד קבוע או ציוד נייד, הכו

(למעט כאמור  המשתמשהנראית כלפי חוץ שאינה של  מתחםהמובהר בזאת, כי על פרסומת בתוך 
  לעיל.   17.1סעיף לעיל בסעיף משנה זה), יחולו הוראות 

לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר  14מתחייב למלא אחר הוראת סעיף  המשתמש .17.3
 .1984-בשדות התעופה), התשמ"ד

אין באמור בסעיף זה על מנת לגרוע מהמגבלות המוטלות על המשתמש בהתאם להוראות סעיף  .17.4
 לעיל.  4.2

  , תהווה הפרה יסודית של החוזה.המשתמשזה לעיל, על ידי   17סעיף הפרת איזה מהוראות  .17.5

  ערבות  .18

, יפקיד )מתחםה(לרבות פינוי ומסירת  על פי החוזה המשתמשלהבטחת קיום כל התחייבויותיו של  .18.1
ו/או חברת  בישראל  בידי הרשות, עם חתימת החוזה ומדי כל שנת חוזה, ערבות מבנק המשתמש

מדד הבסיסי ועד למדד הידוע במועד מהבלתי מותנית וצמודה למדד (אוטונומית, בישראל, בטוח 
אשר הופקו (בתוספת מע"מ)  החיובים(שליש) מסך כל  1/3- התשלום על פיה) בסכום השווה ל

השנתיים   הרשאה המשולבים המדמי  40% -השווה ל , אך לא פחות מסך שחלפהחוזה השנת ב
לעיל, לאחר הצמדתם למדד (מהמדד הבסיסי ועד למועד הידוע ביום שנקבע להנפקת  10.1ף בסעי

 המשתמשלבקשת בנוסח המצורף כנספח לחוזה, . הערבות תהא הערבות), הכול בתוספת מע"מ
  מותר גם ערבות של חברות ביטוח ...יש לשנות"). "הערבות ותינתן לטובת הרשות (להלן: 

לקבלת מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהפקדת הערבות במועד האמור לעיל הנה תנאי יסודי  המשתמש .18.2
  .ההרשאה

לכל שנת חוזה, החל משנת החוזה השנייה, התקשרות מוסכם בזאת שסכום הערבות בתקופת ה .18.3
בשנת החוזה  מסך החיובים (כולל מע"מ), אשר הופקו 1/3 –כום השווה ל אם לסיחושב בהת
לעיל (לאחר עדכונו למדד כמפורט בסעיף  18.1בסעיף , אך לא פחות מהסך הנקוב הקודמת
  .האמור)

 90 -חודשים ממועד הוצאתה או עד ל  15 -תוקפה של כל ערבות, לכל אחת משנות החוזה, יהיה ל .18.4
  ת ההתקשרות (על הארכותיה, אם וככל שיהיו), לפי המוקדם.ימים לאחר תום תקופ

לא מילא איזה מהתחייבויותיו על פי  המשתמשעל פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ובמידה  .18.5
החוזה, לרבות לא שילם איזה מהתשלומים בהם הוא חייב על פי החוזה, תהא הרשות רשאית 

ספיה, מבלי הצורך להיזקק לפנייה לערכאות, לחלט את הערבות ת, כולה או מקצתה, ולגבות את כ
  .לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו

השתמשה הרשות בזכותה לגבות את כספי הערבות הבנקאית או סכום כלשהו של הערבות  .18.6
חייב לחדש את הערבות הרלבנטית או להשלים כל סכום שהיה חלק  המשתמשהבנקאית, יהא 

הודעה שהרשות  המשתמש) ימים מהיום בו קיבל 7( לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה מהערבות 
  גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.

לרבות מילא את כל התחייבויותיו בקשר עם החוזה,  המשתמשהסתיימה תקופת ההתקשרות, ו .18.7
, לפי למשתמשתחזיר הרשות עיל, ל 17 סעיףופינוי בהתאם להוראות  החזרההתחייבויותיו ל

 שיקול דעתה, את כתב הערבות בתום תוקפו. 

מוסכם בזאת שאין בגובה הערבויות הכדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה להתחייבויותיו  .18.8
  .המשתמששל 
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פי כל -האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי הרשות לפי החוזה האמור או על .18.9
 דין.

, תהווה הפרה המשתמשלעיל, על ידי  18.6-ו 18.3-18.4,  18.1סעיפים הפרת איזה מהוראות  .18.10
  יסודית של החוזה.

  אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש .19

לחוזה, וזאת מבלי לגרוע משאר בנספח המצורף ישא באחריות לנזיקין כמפורט  המשתמש19 .19.1
  חובותיו ו/או זכויות הרשות על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי דין. 

  , תהווה הפרה יסודית של החוזה.המשתמשזה לעיל, על ידי  19סעיף הפרת איזה מהוראות  .19.2

  ביטוח .20

לחוזה.  בנספח המצורףשא בחובות הביטוח וכן ימציא לרשות אישורי ביטוח כמפורט יי המשתמש
בגין דמי השתתפות בביטוח, בשיעור הנקוב לשם כך בנספח הביטוח  יחויב בתשלום המשתמשמובהר, כי 

מסך הכולל של דמי ההרשאה המשולבים, דמי השימוש ודמי השירותים אותם  ואישורי הביטוח, וזאת
, תהווה המשתמשזה לעיל, על ידי   20סעיף הפרת איזה מהוראות נדרש לשלם על פי הוראות החוזה. 

    הפרה יסודית של החוזה. 

  שמירת סודיות .21

מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, לא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל מידע  המשתמש .21.1
אודות הרשות ובקשר עם ביצוע החוזה, שהגיעה אליו בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע החוזה או 

  תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.או  מתן השירותים

ותם יעסיק במתן השירותים, או כל מי שיועסק מתחייב להחתים את העובדים א המשתמש .21.2
מטעמו במתן השירותים, על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב המצהיר לא להעביר, לא להודיע, לא 

 למסור, ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה או מידע כאמור בסעיף זה לעיל.

  יסודית של החוזה., תהווה הפרה המשתמשזה לעיל, על ידי  21סעיף הפרת איזה מהוראות  .21.3

  החוזה השהיית .22

בנסיבות  .פי החוזהעל  מתחםהשימוש בהשהות ל למשתמשהרשות תהיה רשאית להורות  .22.1
 מתחםהואף לדרישת הרשות בכתב, יפנה את  מתחםהשימוש באת  המשתמשישהה  ,האמורות

 ימים 5, תוך  מתחםהשימוש ביחדש את  המשתמש. תוך התקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך
  הודעה בכתב מטעם הרשות. לשם כך בו התקבלה אצלו  דעהמומ

לעיל, לתקופה העולה על   22.1סעיף כמפורט ב, מתחםה כלבעל פי החוזה השירותים הושהה מתן  .22.2
, אזי בגין כל תקופת ההשהיה בלבד, המשתמששעות רצופות, שלא בשל מעשה ו/או מחדל של  72

את, דמי השימוש ודמי השירותים, וכן בנוסף תקופת השירותים תוארך לפרק  המשתמשלא ישלם 
 הזמן שבו התארכה השהיית החוזה בפועל. 

, המשתמשבשל מעשה ו/או מחדל של שלא  מתחםהבכל   מתחםהשימוש באת  השהתה הרשות  .22.3
יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את החוזה, באמצעות ימים רצופים,  90לפרק זמן העולה על 

ימים שתישלח לשם כך לצד שכנגד, וזאת מבלי שביטול כאמור  15הודעה מוקדמת בכתב של 
לפרק   מתחםהשימוש בתקופת  ךוארתיחשב כהפרת החוזה של הצד המבטל. לא בוטל החוזה, 

 .בפועל שבו התארכה הפסקת החוזההזמן 

ובנסיבות  יללע 22סעיף על פי הוראות  המשתמשת יוזכובזאת, כי למען הסר ספק מובהר  .22.4
ומעבר לאמור  החוזההשהיית בגין  יםומלא יםסופי ,יםיחיד סעדים , יהווהנקובות במסגרתו

באופן מוותר בזאת לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג והוא  המשתמש
 . מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהםוכן יהיה סופי, מלא ובלתי חוזר, 

  , תהווה הפרה יסודית של החוזה.המשתמשלעיל, על ידי   22.1ף הפרת איזה מהוראות סעי .22.5
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  ביטול החוזה .23

 המשתמשבגין הפרת החוזה על ידי  הרשות ידי על החוזה ביטול .23.1

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין,  .23.1.1
הוראה מהוראותיו,  המשתמשנסיבות בהן הפר ב חוזהרשאית לבטל את התהיה הרשות 

(או חלק ממנו)  חוזהרשאית לבטל את הוכן תהיה ימים  14אמצעות הודעה מוקדמת של ב
, הפרה יסודית, הוראה מהוראותיו, באמצעות הודעה המשתמשבנסיבות בהן הפר 

 .במידה וההפרה לא תוקנה במהלך תקופת ההודעה כאמור)הכול (ימים  7מוקדמת של 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין,  .23.1.2
  : ארות להלןגם בכל אחת מהנסיבות המתו חוזהאת המיידית רשאית לבטל תהיה הרשות 

יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות הגעה להסדר -הודה באי המשתמש .23.1.3
 נושים או הצעה להסדר נושים כאמור.

הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס לצו פירוק או הוגשה בקשה  המשתמשנגד  .23.1.4
ניתן צו כינוס הוגשה בקשה לצו כינוס או קבוע, או  נכסיםזמני או מפרק או כונס  נכסים

ניתן צו על הוגשה בקשה לצו להקפאת הליכים או על כל רכושו או חלק ממנו, או 
צו או מינוי בעל בקשה או , או כל רעוןילחדל פהפך  המשתמששאו הקפאת הליכים ל

הצו הבקשה או לא הגיש בקשה לביטול  המשתמשהשלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: 
המנוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת או 

נדחתה בפסק דין או  המשתמשבקשת הביטול שהגיש או  ימים 60בתוך  -בקשה כזו 
 החלטה חלוטים.  

, או על חלק מהותי ממנו, או שנעשתה המשתמשהוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של  .23.1.5
או חלק מהותי ממנו, והתקיים אחד מאלה:  המשתמשבי רכוש פעולת הוצאה לפועל לג

לא הגיש בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב  המשתמש
או  ימים 60בתוך  -בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

 .  נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים המשתמשבקשת הביטול שהגיש 

דש מח-, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגוןהמשתמשנפתחו הליכים לפירוק מרצון של  .23.1.6
 בתנאים המאושרים על ידי הרשות. 

כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, בעבירה על פי מנהלו הכללי ו ,המשתמשהרשעת  .23.1.7
 ,[ריגול] 112, [בגידה] 100: 1977 –איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז 

[ניסיון לחבול  330, [ניסיון לרצח] 305, [רצח] 300, [שוחד] 290-291, [עדות שקר] 237
[מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד,  422-425, [תקיפת עובד ציבור] 383, בחומר נפיץ]

עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר] 
 .  1957 –ק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח ו/או עפ"י חו

 הרשות ידי על החוזה ביטול .23.2

הרשות בלבד תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה, מכל סיבה, 
ימים טרם המועד אותו קבעה הרשות   180לפחות  למשתמשבהודעה מוקדמת בכתב, שתימסר 

כאמור ביטול החוזה ידוע לו שהמציע מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי  .החוזהלביטול 
הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר מלטעון כל בנסיבות האמורות הנה זכות המוקנית לרשות, וכי 

טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו לקבלת הרשאה למתן 
בקשר  המשתמשפת השירותים וכן טענות שעניינן השקעות אותן השקיע שירותים למשך כל תקו

  עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם. 

  מוסכמים סעדים .24

  מתחםה ומסירתבגין עיכוב בפינוי  מוסכמים פיצויים .24.1

, וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא מתחםהמוסכם בזאת, כי בגין כל יום של איחור בפינוי  .24.1.1
לרשות, כפיצוי קבוע מוסכם  המשתמשתב של הרשות, ישלם שאינה הוראה מפורשת ובכ

שנת במהלך  המשתמשהם חויב דמי השימוש בומוערך מראש, סך השווה לשלוש פעמים 
בגין כל השטחים שהוקצו לו על פי החוזה , מתחםהלמועד שנקבע לפינוי החוזה שקדמה 

(בתוספת מע"מ  364והכול חלקי ),שנקבע בחוזה ובתוספת מע"מ כדין(על פי התעריף 
לפנות את  המשתמשהתקופה שתחילתה במועד בו אמור היה  של יום כל, וזאת בגין כדין)

 בפועל על פי החוזה. יוועד למועד פינבמלואו   מתחםה
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חודשים ממועד תחילת תקופת  12חלפה תקופה של ש מתחםאת הלפנות  המשתמשנדרש  .24.1.2
 התשלומים סךכחודשים,  12ל יחושב הפיצוי המוסכם האמור עבור תקופה שההתקשרות 

בגין כל בו התבקש פינוי מקום השירות,  למועד עד המשתמשבהם חויב דמי השימוש של 
שנקבע בחוזה ובתוספת מע"מ השטחים שהוקצו לו על פי החוזה (על פי התעריף 

 364 חלקי לוהכו חודשים 12 במכפלת, בפועל  מתחםהשימוש ב חודשי חלקי)כדין
 היה אמור בו במועד שתחילתה התקופה של יום כל בגין וזאת, כדין) מ"מע בתוספת(

  . החוזה פי על בפועל פינויים למועד עד במלואו  מתחםה את לפנות המשתמש

, תהווה הפרה יסודית של המשתמשלעיל, על ידי   24.1.2- ו 24.1.1סעיפים הפרת איזה מהוראות  .24.2
 החוזה. 

  המשתמשביצוע על חשבון  .25

מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי שאר הוראות החוזה ו/או על פי דין, מקום שלפי החוזה מוטלת  .25.1
והוא אינו ממלאה, תהא הרשות זכאית למלאה לביצוע פעולה או תשלום חובה  המשתמשעל 

, ולגבות ממנו את תשלום סכום ההוצאות הכרוכות המשתמשבעצמה או על ידי אחרים, על חשבון 
  בדבר.

מתחייב לשלם לרשות את כל ההוצאות שהוציאה כאמור בסעיף זה לעיל, בהתאם  המשתמש .25.2
יום מתאריך מתן החשבון על ידי הרשות. לא שילם  30לחשבונות שתגיש לו הרשות, וזאת, תוך 

את החשבון תוך המועד הנקוב לעיל, ישא אותו סכום דמי פיגורים כמפורט בהוראות  המשתמש
, תהווה הפרה יסודית המשתמשזה לעיל, על ידי   25.2סעיף וראות הפרת איזה מה לעיל. 15 סעיף

  של החוזה.

  המחאת זכויות וחיובים .26

 ,ןאו חלק ןו ו/או חובותיו על פי החוזה, כולהסב לאחר את זכויותיהעביר, לרשאי לאינו  המשתמש
וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או להמחות או לשעבד לאחר כל זכות בתמורה או שלא בתמורה, 

 רשותזכות שיש לו על פי החוזה, אלא בהסכמת האיזו לעשות עסקה כלשהי בו/או או חובה לפי החוזה 
 תהא רשאית רשות. יובהר, כי הועל פי התנאים והמגבלות אותם נקבה לשם כך בכתב בכתב ומראש

לנמק את  תהא חייבתהמוחלט והבלעדי מבלי ש המור על פי שיקול דעתכא המשתמשלסרב לבקשת 
למען הסר ספק מובהר  מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. המשתמשו הסיבת סירוב

ו/או כל מי  המשתמשבזאת, כי כל הסבה ו/או העברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/או שעבוד אותה בצע 
ות החוזה, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף אלא אם ניתן מטעמו שלא על פי הורא

, המשתמשזה לעיל, על ידי   27סעיף הפרת איזה מהוראות לשם כך אישור מפורש של הרשות, בכתב. 
  תהווה הפרה יסודית של החוזה.

  שינויים במפעילאיסור  .27

במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה, ככל שתחולנה, לא , כי מתחייבמצהיר ו המשתמש
וזאת למעט אם התקבל לשם כך אישור הרשות מראש , בעלי השליטה במפעיליחולו שינויים באחזקות 

תאגיד  נוה המשתמשמבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי במידה ו .ובכתב ובהתאם לתנאי האישור
, במהלך במפעיל המוביל המקצועילא יפחת שיעור אחזקותיו של תף, שהוקם על ידי מציעים במשו

וזאת למעט אם התקבל לשם כך , 51% - תקופת השירותים, מחודשים ממועד תחילת  24תקופה של 
זה לעיל, על ידי   27סעיף הפרת איזה מהוראות . אישור הרשות מראש ובכתב ובהתאם לתנאי האישור

 החוזה. , תהווה הפרה יסודית שלהמשתמש

  המשתמשמועסקי  .28

מצהיר בזה שידוע לו שאין בחוזה כדי להקנות לו או למי מעובדיו או מהמועסקים על  המשתמש .28.1
ידו זכות לקבלת רישיונות כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל, ורישיונות כאמור יינתנו 

לסרב לתת לעובדיו  תהיה רשאית הרשות בהתאם לצורך ובכפוף להוראות נספח הוראות הביטחון.
רישיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה בנמל, או לבטל או להתלות  המשתמשו/או למורשיו של 

  , אם ניתן כזה. המשתמשרישיון כאמור שניתן לעובדיו ו/או למורשיו של 

. כל אחד מעובדיו ו/או מהמועסקים על ידו מתחםהלהוציא מ המשתמשלדרוש מ תרשאי רשותה .28.2
לעיל, תיאסר כניסתו זה  27.2בסעיף הוראה כאמור  רשותה נהב, כי משנתמתחיי המשתמש

למקום השירות הרלבנטי של כל עובד או מועסק כאמור, וזאת, תוך תקופת הזמן הנקובה בדרישת 
 , ומבלי שהרשות תשא בתשלום פיצויים כלשהם בגין האמור.הרשות



  
 

21 

מתחייב להיות אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, בגין כל  המשתמש .28.3
נזק ו/או אובדן שיגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת 

  . מתחםהשימוש ב

ו למי פי החוזה לרשות ו/או למנהל ו/או לנציגיהם ו/א-לראות בכל זכות שניתנת עלמובהר, כי  .28.4
, אלא משום מתחםעל אופן השימוש בשהם מינו ו/או למי הפועל בשמם ו/או מטעמם, לפקח ו

  אמצעי להבטחת ביצוע הוראות החוזה במלואן.

להופיע בשם הרשות או מטעמה, או  המשתמששום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את  .28.5
 כמקנה לו מעמד של נציג הרשות בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

, תהווה הפרה יסודית של המשתמשלעיל, על ידי  28.5-ו 28.4, 28.3סעיפים הפרת איזה מהוראות  .28.6
 החוזה.

 קיזוז ועכבון .29

 המגיעכל סכום לקזז על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  תהא רשאיבלבד ת הרשותר בזאת כי מובה
החוזה או על פי , לרבות על פי )מכל מקור שהוא( המשתמש, מסכומים המגיעים לרשות מלמשתמשממנה 

מבלי לגרוע מהאמור, תעמוד לרשות בלבד זכות עכבון  .למשתמשבין הרשות חוזה אחר שנחתם כל 
באופן סופי, מוותר בזאת  המשתמש .המשתמשכל מיטלטלין אחרים של ו/או  הניידבקשר לכל הציוד 

הפרה של  .מכל מין וסוג ו/או לעכבון לקיזוזאו בחוזה בדין לו על כל זכות המוענקת מוחלט ובלתי חוזר 
 , תהווה הפרה יסודית של החוזה.המשתמשזה לעיל, על ידי   29סעיף איזה מהוראות 

 השפעת סכסוכים  .30

המלאה והבלעדית בלתי חוזר, כי ישא באחריות סופי, מלא ומצהיר ומתחייב בזאת באופן  המשתמש
בכל , וזאת השהיותהפסקות ו/או ללא כל עיכובים ו/או  על פי החוזהההתחייבויות להמשיך בביצוע 

כי הרשות אינה פועלת בהתאם להוראות החוזה ו/או  המשתמשלרבות נסיבות במסגרתן סבור מקרה 
מחלוקת ו/או אי הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג, לרבות מחלוקת ו/או אי נסיבות בהן נתגלעה 

ומתחייב בזאת באופן סופי מלא  המשתמשעוד מצהיר  . הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא
, 1970 –חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א ובלתי חוזר, כי על אף האמור בכל דין, לרבות 

לא יהיה זכאי בשום מקרה, בשום צורה  המשתמשלעיל,   22.4 הרי שלמעט בנסיבות המתוארות בסעיף
בגין  המשתמש, וכי הסעד היחיד לו יהיה זכאי באופן חד צדדי הואופן ומכל סיבה שהיא לבטל את החוז

 כל מעשה ו/או מחדל ו/או הפרה של הרשות, יהיה סעד ממוני.  

  ויתור  .31

על פי החוזה או על פי כל דין, או כשינוי  הלא תחשב כויתור על איזו מזכויותיהרשות שום התנהגות מצד 
נעשו אלה , אלא אם כלשהואי קיום תנאי להפרה או  ולאיז התנאי מתנאי החוזה, או כהסכמה מצד

לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא  הרשותהסכמת  בצורה מפורשת ובכתב.
בזכויות הניתנות לה לפי החוזה במקרה  הרשות הילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש

במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות 
  זכויות וחובות לפי החוזה.

  חוזה ממצה  .32

החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.  כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב 
ידי או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא באו ל

, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים בחוזהביטוי 
אמצעות מסמך .  כל שינוי בחוזה יעשה בהימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם

, שאם לא מטעמםבאמצעות מורשי החתימה  וייחתם על ידי שני הצדדים ,כתבנפרד מהחוזה, שיודפס ב
שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי  לא יהיה בר תוקף. –כך 

  נפרד הימנו.  

  שמירה על טהר המידות .33

  כדלקמן:ומתחייב בזאת מצהיר  המשתמש

, במישרין ו/או ו/ו יקבל  קיבלייתן, לא נתן ו/או יציע , לא כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או  .33.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, 

ו/או נושאי המשרה שלו ו/או  הרשותעימו בחוזה, לרבות כל החלטה של הרשות על התקשרות 
  חוזה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.העובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של 
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, במישרין ו/או ו/או ישתף פעולה  שיתף פעולהישדל, לא כל מי מטעמו לא שידל ו/או  כי הוא ו/או .33.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי הרשותבעקיפין, עם נושאי משרה אצל 

  לקבל מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה.

, במישרין או ישתפו פעולהו/ פעולה פושיתישדלו, לא ו/או  וכי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל .33.3
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה  ברשותו/או בעקיפין, עם נושאי משרה 

  לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

 הרשותהיה ת, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל, למשתמשידוע  .33.4
(ללא זכות להחזר סך  הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו ורשאי, לפי שיקול דעת

בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מוותר   המשתמש, וההשקעה)
 .מין וסוג שהן בקשר לכך

  .הפרה יסודית של החוזה , תהווההמשתמשזה לעיל, על ידי   33סעיף מהוראות  הפרה של איזו .33.5

  שימוש במידע ונתונים .34

מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו שלרשות מוקנית הזכות לבצע שימוש  המשתמש
ולפרסם, לכל  מטרה שהיא, בין במהלך תקופת ההתקשרות או לאחריה, לרבות לקראת מכרז עתידי 

ם (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נתונים שייערך בקשר לשירותים נשוא חוזה זה, בכל הנתוני
ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או בקשר עם  המשתמשכספיים ומסחריים) אשר יגיעו לידה מאת 

 המשתמשבמהלך תקופת ההתקשרות (לרבות תקופת ההארכה, אם תהיה), ו המשתמשההתקשרות עם 
  מסכים בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר לכל שימוש או פרסום שתעשה הרשות כאמור לעיל.

  וברירת דין סמכות שיפוט  .35

על החוזה חוזה. הלבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום 
י ברירת דין המפנים כל כללעל יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו 

  לתחולת דין זר.

  כתובות הצדדים  .36

מען הצדדים לצורך החוזה, וכל עוד לא תתקבל הודעה בדואר רשום על שינויו, יהא זה המפורט בכותרת 
ימים מיום  3תוך  רשותלהודיע על כך ל  המשתמשמתחייב   המשתמשהיה ויחול שינוי בכתובת  החוזה.

  שינוי הכתובת.

  מסירת הודעות  .37

(ב) בחוק 7הודעות על פי החוזה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת. מתן ארכה, כמפורט בסעיף 
הודעה תראה כמתקבלת עם . , טעון הודעה בכתב1970 - תשל"אה ,החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)

שעות לאחר הפקדתה  72שעות לאחר משלוח מברק או הודעת פקסימיליה, או  24מסירתה ביד או 
 לפי המוקדם. להכולמשלוח בדואר רשום, 

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

   המשתמש    הרשות

הוא תאגיד שהוקם על ידי מציעים במשותף שהצעתם זכתה במכרז, יצרפו המציעים  המשתמשבמידה ו
  במשותף את חתימתם בשולי חוזה זה כדלהלן:

אנו הח"מ, __________,___________,___________, בעלי המניות במפעיל, מאשררים בחתימותינו להלן 
, וכן מצהירים ומתחייבים כי נישא בהצעתנו למכרז המצורפת כנספח לחוזהאת התחייבויותינו המפורטות 

  יבצע את מלוא התחייבויותיו על פי החוזה. המשתמשבאחריות לכך ש

  

________________   ________________    ________________   
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